OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@obecjovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná z obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
20.11.2019 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ- prítomná
2./ Adrián BURAĽ– prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK- prítomný
4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR- prítomný
5./ Marcel ČIŽMÁR- prítomný
6./ Ing. Monika DEMKOVÁ- prítomná
7./ Tomáš ŠTOFA - prítomný
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová - prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie
programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo veci
odvolania v konaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.“
5. Komunitný plán obce
6. Overenie účtovnej závierky obce a základnej školy audítorom za rok 2018
7. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019
8. Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.9.2019
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2019
10. Úprava rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 3/2019
11. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce
12. Informácie k príprave VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ostatné poplatky obce
13. Rôzne - aktuálne informácie, zrealizované a plánované aktivity obce
14. Záver

2. str.

 Bod č.1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné - siedmi poslanci boli prítomní.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce hlavnú ekonómku Mgr.
Gabrielu Matuškovú, za členov návrhovej komisie Tomáša Štofu a Adriána Buraľa.
Za overovateľov zápisnice Ing. Moniku Demkovú a Lenku Andrejcovú.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 26/2019
zo dňa 20.11.2019
OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 20.11.2019.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
V októbri 2017 sa obec zapojila do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok ( NFP ) na zlepšenie zásobovania pitnou vodou v programe IROP ( Integrovaný
regionálny operačný program ). V r. 2018 prišlo rozhodnutie zamietajúce, voči ktorému sme
sa právne odvolali. Dňa 31. októbra 2019 sme z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR dostali Rozhodnutie o odvolaní, v ktorom sa mení rozhodnutie zo dňa 5.
septembra 2018 a obci Jovsa sa schvaľuje NFP vo výške 900 040,77 EUR, pričom celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 947 411,34 EUR. Rozpočet na celý
vodovod v našej obci činí vyše troch miliónov eur. Z poskytnutej dotácie Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude možné vybudovať vodojem a určité vetvy, k čomu
momentálne prebiehajú rokovania s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
a Košickým samosprávnym krajom, ktorý obec žiada o písomné vyjadrenie súhlasu so
zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP a zároveň o preukázanie splnenia
podmienok poskytnutia príspevku.

U z n e s e n i e číslo 27/2019
zo dňa 20.11.2019
OZ schvaľuje:
vyjadrenie súhlasu so zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.5
V zmysle 80 písm. a) Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 451/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vyplýva pre
každú obec povinnosť mať vo svojom územnom obvode vypracovaný a schválený komunitný
plán sociálnych služieb. Komunitný plán obce je strednodobý koncepčný programový
dokument, ktorý obsahuje analýzu sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej sociálneho
vývoja, stanovuje ciele a potreby a tiež určuje priority v rozvoji sociálnej infraštruktúry.
Priamo nadväzuje na Program rozvoja obce a podrobnejšie rozpracováva sociálnu oblasť,
zohľadňuje miestne a regionálne špecifiká v oblasti sociálnych služieb, popisuje kľúčové javy
v obci, hodnotí ich a navrhuje k nim dlhodobé priority a opatrenia.
Starostka obce Jovsa poverila spracovaním rozvojového dokumentu obce odborníkov
spoločnosti JWTS, s.r.o, ktorá sa zaoberá rozvojovými a edukačnými aktivitami v komunálnej
oblasti. S danou spoločnosťou sme zrealizovali pracovné stretnutie, na základe ktorého bude
spracovaný návrh, s ktorým budú poslanci OZ oboznámení. Následne, po prípadnom
pripomienkovaní, je potrebné daný dokument schváliť.

 Bod č.6
Ing. Ján Miľovčík na základe vykonaného auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2018 predložil správu audítora za obec a ZŠ. Hospodárenie obce
za rok 2018 zhodnotil pozitívne. So správami z auditu účtovných závierok bola oboznámená
aj hlavná kontrolórka obce. Správy z auditu účtovných závierok sú zverejnené v registri
účtovných závierok. Kontrolórka obce oboznámila poslancov so závermi auditu. Čo sa týka
obce spomenula menšie nedostatky v účtovaní nákladových účtov 511 a 501, ktoré však
neovplyvnia výsledok hospodárenia. Je to vec pohľadu, na ktorý účet predmetné výdavky
patria. Čo sa týka auditu ZŠ vytkla závažnejšie nezrovnalosti pri účtovaní miezd, a to dvakrát
zaúčtované odvody v sume 221,60 € a rozdiel odvodov do zdravotných poisťovní a mzdovou
evidenciou vo výške 2 919,90 €, čo mohlo ovplyvniť výsledok hospodárenia. Informovala
poslancov OZ, že v novom roku vykoná kontrolu a poradenstvo ohľadne účtovania
v základnej škole.

 Bod č.7
Poslancom v časovom predstihu bolo doručené plnenie rozpočtu obce k 30.09.2019.
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2019. Tvorí prílohu k zápisnici.

 Bod č.8
Poslancom bolo predložené plnenie rozpočtu ZŠ k 30.09.2019.
OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu ZŠ k 30.09.2019. Tvorí prílohu k zápisnici.

5. str.
 Bod č.9
Riaditeľka Základnej školy v Jovse doručila na obecný úrad žiadosť o zakúpenie umývačky
riadu, nakoľko terajšia nezodpovedá bezpečnostným ani hygienickým predpisom. Bol
urobený prieskum trhu a následná konzultácia s obchodným zástupcom spojená s obhliadkou.
Ekonómka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie obce č.9/2019 z dôvodu
úpravy rozpočtu. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 28/2019
zo dňa 20.11.2019

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.9/2019. Tvorí prílohu zápisnice.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

6. str.
 Bod č.10
Ekonómka ZŠ predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie ZŠ č.3/2019 z dôvodu úpravy
rozpočtu. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ následne prijali
U z n e s e n i e číslo 29/2019
zo dňa 20.11.2019

OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.3/2019. Tvorí prílohu zápisnice.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

7. str.
 Bod č.11
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 19.9.2019 uznesením č.24/2019 bola schválená
realizácia projektu 7.4-výstavba detského ihriska. Za spracovanie projektovej dokumentácie,
vypracovanie žiadosti o NFP a verejné obstarávanie budú použité finančné prostriedky vo
výške 1300 €.
Poslanci rozpočtovým opatrením č.9/2019 schválili kúpu umývačky riadu do jedálne
Základnej školy vo výške 3348 € na základe predloženej cenovej ponuky firmy
EUROGASTROP, s.r.o.
Finančné prostriedky na daný účel sa budú čerpať z peňažných fondov obce.
Poslanci hlasovali za použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce a následne
prijali
U z n e s e n i e číslo 30/2019
zo dňa 20.11.2019
OZ schvaľuje:
Použiť finančné prostriedky z peňažného fondu obce:
 vo výške 1 300 € za spracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie žiadosti a
verejné obstarávanie k projektu 7.4. –výstavba detského ihriska.
 vo výške 3 348 € na zakúpenie umývačky riadu do jedálne ZŠ.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva.

8. str.
 Bod č.12
Z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu je obec nútená upraviť VZN o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec v zmysle zákona
o odpadoch nesmie doplácať za vývoz a likvidáciu odpadu z rozpočtu obce. Na základe
nariadenia vlády č.330/2018 - úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci za rok
2018 bola naša obec zaradená do kategórie 10-20% vytriedením. To znamená, že v roku 2019
bol poplatok za uloženie odpadu vo výške 12 €/t. V roku 2020 bude tento poplatok vo výške
24 €/t.
Predpokladané náklady za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z domácnosti za rok 2019
sú vo výške 8185,20 €. Náklady obce za vývoz veľkokapacitných kontajnerov predstavujú
3558 €.
Na základe vyššie uvedených skutočností je nevyhnutné pripraviť nové VZN o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tým zvýšiť poplatok.
Po prepočte skutočných výdavkov v roku 2019 a v zmysle zákona o odpadoch obec dospela
k tomuto návrhu.
Poplatok za jedno vrece (jeden vývoz) navrhujeme vo výške 1,90 €. Poplatok za jednu zbernú
nádobu 120 l by mal byť vo výške 49,00 € (1,85 € x 26 vývozov), za 240 l – 98,00 €.
V prípade nezvýšenia úrovne vytriedenia (separácie) odpadu občanmi bude poplatok za
uloženie odpadu v roku 2021 vo výške 30€/t – Príloha č.1 Nariadenia vládyč.330/2018. Na
základe uvedených skutočností bude obec nútená v nasledujúcich rokoch poplatky za vývoz
a likvidáciu odpadu navyšovať.
Poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je v súčasnosti 0,015 €,
čo predstavuje najnižšiu sadzbu za likvidáciu a uloženie stavebného odpadu. Výdavky na
zabezpečenie likvidácie tohto odpadu sú niekoľkonásobne vyššie a ani z ďaleka príjmy
nepokryjú tieto náklady. Splnomocnením obce je možnosť stanoviť výšku poplatku
v rozmedzí od 0,015 €/kg do 0,078 €/kg. Týmto dávame na zváženie úpravu daného poplatku
na 0,03 € za 1 kg.
Obec pripravuje návrh nového VZN č.4/2019 o ostatných poplatkoch obce. V blízkej
budúcnosti bude predložené k pripomienkovaniu z dôvodu schválenia na najbližšom OZ
plánovanom v decembri.
 Bod č.13
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
- Starostka obce aj touto cestou poďakovala Slavomírovi Rusinovi a Ľubošovi Modrákovi za
sponzorský príspevok pre materskú školu
- Riaditeľka Základnej školy v Jovse na základe podnetu od rodičov obcí Vyšná Rybnica,
Vyšné Remety a Remetské Hámre sa obracia na Obecný úrad v Jovse so žiadosťou
o rozšírenie školského obvodu o ďalšie tri spomínané obce z dôvodu uplatnenia refundácie
nákladov na cestovné výdavky. Obec Jovsa požiada dotknuté obce o schválenie uzneseniaDohody o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ. Nakoľko sa žiadosť na dopravné
podáva na Okresný úrad v Košiciach, odbor školstva, do konca septembra, obec do tohto
termínu vypracuje potrebné VZN.
- Slovenský zväz ľadového hokeja informoval obec ako žiadateľa k umiestneniu ľadových
plôch na Slovensku o výsledku. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na

9. str.
svojom zasadnutí schválil návrh na umiestnenie ľadových plôch na Slovensku. Všetkých
žiadateľov rozdelil do troch kategórií A, B a C. Naša obec bola schválená do kategórie C
(obce, ktoré nedokážu naplniť viac ako jedno z kritérií uvedených vo výzve SZĽH). Výkonný
výbor sa ďalej uzniesol, že SZĽH v obciach v kategórii C nevybuduje otvorenú ľadovú
plochu.
- Obecný úrad v Jovse vyzval správcu ciest KSK na nevyhovujúci stav komunikácie II. triedy
na úsekoch cesty medzi obcami Jovsa a Kusín a obcami Jovsa a Hnojné. Obec upozornila
správcu na stav ohrozenia cestnej dopravy na uvedených úsekoch, o zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky orezom konárov stromov nad komunikáciou alebo výrubom
stromov.
Správa ciest KSK, stredisko v Michalovciach na základe výzvy informovala obec, že
likvidácia náletu drevín a orezávka stromov z priestoru cestného telesa na cestách II/582
v smere Kusín-Jovsa a III/3743 v smere Jovsa - Hnojné je plánované počas zimnej údržby
ciest, v mesiacoch november 2019 až marec 2020, na základe povolenia vydaného Okresným
úradom Michalovce, odborom životného prostredia a vzhľadom na poveternostné podmienky.
- Gréckokatolícka eparchia Košice na základe žiadosti o odkúpenie budovy materskej školy,
ktorá je v ich vlastníctve zaujala nasledovné stanovisko. Majetková komisia Gréckokatolíckej
eparchie Košice sa opätovne zaoberala žiadosťou obce o odkúpenie budovy vo vlastníctve
gréckokatolíckej cirkvi. Ďakuje obci, že v tejto budove dlhodobo prevádzkuje materskú školu.
Vzhľadom na ohlasy rodičov by boli radi, keby materská škola fungovala v terajšom prostredí
aj naďalej. S prihliadnutím na ich smernice upravujúce správu cirkevného majetku nám
ponúkajú dlhodobý nájom. Pretože sme v žiadosti vyjadrili potrebu významnej rekonštrukcie
tejto budovy, očakávajú návrh nájomného vzťahu, ktorý umožní obci túto rekonštrukciu
realizovať.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
SEPTEMBER
- Zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Dobrovoľnícka aktivita Komunálnej poisťovne Vienna Insurance Group - Športový
deň v MŠ a poskytnutie peňažného daru vo výške 300 Eur miestnej materskej škole.
- Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov východného Slovenska so
vzdelávacími blokmi - Povoľovanie výrubu drevín, Spolu pre občanov alebo VSD nie
sú len káble, Príprava a vedenie obecných zastupiteľstiev, eGoverment v praxi aktuálne úlohy obce
- Účasť starostky obce na rokovaní bezpečnostnej rady okresu Michalovce za účasti
prednostky okresného úradu, riaditeľa HaZZ Michalovce, riaditeľa OR PZ Michalovce
- Brigáda základnej organizácie Jednoty dôchodcov na zveľaďovaní verejného
priestranstva
- Umiestnenie občana obce v charitnom dome pre seniorov.
OKTÓBER
- Účasť starostky obce na vzdelávacom seminári Susedské spory a ich riešenie obcou. So
závermi oboznámila poslancov OZ ohľadom spísania úradného záznamu v prípade
riešenia tejto problematiky

10.str.
-

-

-

-

-

-

Upozornenie adresované Správe ciest KSK, SVP – Správe povodia Laborca a Okresnému
úradu Michalovce , odboru dopravy ohľadom nevyhovujúceho stavu komunikácie II.
triedy medzi obcami Jovsa-Kusín, Jovsa-Hnojné
Výmena okien v sobášnej miestnosti obecného úradu, údržba a hygienická maľba stien
Obklad studne pred obecným úradom.
Účasť pracovníčky obecného úradu na stretnutí správcov miestnych daní a poplatkov
Účasť ekonómky obce na seminári Mzdový účtovník, účtovník a personalista - ako na
mzdy a personalistiku
Údržba stien v sále obecného úradu, v časti pri kuchyni
Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľkou ZŠ a MŠ.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov RZ MOZ-MR
Výstavba vstupného chodníka k budove MŠ, úprava terénu - poďakovanie
dobrovoľníkom za nezištné stavebné práce - Rastislavovi Čornejovi, Slavomírovi
Rusinovi, Michalovi Hoherčákovi, Igorovi Ždiňákovi
Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším, odovzdanie
nákupných poukážok občanom, ktorí dovŕšili alebo do konca tohto roka dovŕšia 62 rokov.
Účasť matrikárky na pracovnom stretnutí matrikárok Slovenska.
Kolaudačné konanie rodinného domu Ľuboša Modráka, postaveného na parcelách C-KN
č. 995/3 a 1193/1 v k. ú. Jovsa.
Dovoz a úprava frézovaného asfaltu k rómskej bytovke
Úprava rozpočtu a časového harmonogramu k projektu „Kamerový systém v obci Jovsa“
podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality
Pracovné stretnutie s audítorom
Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním ohľadom stavebných úprav a prístavby
k rodinnému domu so súpisným číslom 41, postavenom na parcele C-KN č. 658.
Stavebníkmi sú Tomáš Stariat a Daniela Krasnayová.
Konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s ústnym pojednávaním a miestnym
zisťovaním ohľadom novostavby rodinného domu stavebníka MUDr. Jána Čurmu, na
parcele C-KN č.898 v k. ú. Jovsa.
Náhradná výsadba drevín určená Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti
o životné prostredie.
Starostka obce informovala ohľadne vybavenia povolenia na výrub drevín. Výrub
stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu od 1.10. do konca marca. Žiadosť o
výrub stromu je potrebné predložiť v prípadoch, ak obvod stromu meraný vo výške 130
cm nad zemou je nad 40 cm. Výrub na vlastnom pozemku vykoná žiadateľ, na obecnej
parcele zabezpečí obec. Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je zverejnené
na stránke obce.
Rozhodnutie o odvolaní z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a schválenie
nenávratného finančného príspevku na projekt Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa
Propagácia separovaného zberu odpadu, príprava a doručenie letákov občanom
Spracovanie účtovnej závierky k 30.09.2019

11.str.
NOVEMBER
-

-

Pracovné stretnutie starostky obce s investičným riaditeľom spol VVS,a.s., Ing.
Róbertom Hézselym
Uzavretie zmluvy o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Účasť starostky obce na valnom zhromaždení MAS Zemplín pod Vihorlatom
Stavebné konanie spojené s ústnym pojednávaním ohľadom novostavby rodinného
domu stavebníkov Ing. Radovana Mandzáka a Sacity Šamseddinovej, na parcele CKN č. 513 v k. ú. Jovsa.
Pracovné stretnutie s JUDr. Jurčovou ohľadom prípravy Komunitného plánu
sociálnych služieb obce
Pracovné stretnutie starostov okresu Michalovce ohľadom novovznikajúceho
občianskeho združenia Klubu akcionárov VVS
Pracovné stretnutie s vedúcim odboru SO pre IROP KSK, Ing. Ľubomírom Gerdom
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
- Príprava na elektronickú registratúru obce, školenie zamestnancov
- Pracovné stretnutie s riaditeľom VVS,a.s. závodu Michalovce
- Beseda s rehabilitačným lekárom MUDr. Jánom Gunčom spojená s dataprojekciou
organizovaná základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska
- Účasť starostky obce a zamestnancov OcÚ na pracovnom stretnutí základnej
organizácie SLOVES
- Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska
- Príprava dokumentácie k preukázaniu splnenia podmienok poskytnutia NFP
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Výmena opotrebovanej umývačky riadu v kuchyni základnej školy, el. ističa,
vodovodných batérii
- Príprava obecných novín
- Účasť starostky obce na kolaudačnom konaní na stavbu „Lesná cesta Vihorlatská rekonštrukcia“
- Stretnutie s Mikulášom a Olafom
- Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 12. 12. ( schválenie VZN )
- Slávnostné zasadnutie obecných zastupiteľstiev okolitých obcí organizované OÚ
Poruba pod Vihorlatom - 27.12.
- Výmena okien a dverí v budove pošty na základe predloženej cenovej Firmou StaMi
- Príprava monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia obce Jovsa
- Návrh rozpočtu obce a ZŠ na roky 2020-2022
PRIORITY OBCE A PLÁNOVANÉ PRÁCE navrhované starostkou obce:
- Schválená dotácia na kamerový systém ( spolufinancovanie )
- Schválená dotácia na revitalizáciu prameňa obecnej studničky
- Podaná žiadosť o NFP na výstavbu detského ihriska ( spolufinancovanie )
- Výstavba verejného vodovodu ( spolufinancovanie )

12.str.

- Majetkové vysporiadanie miestnej komunikácie od hlavnej cesty k potravinám IlaS
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti obce, kde je výstavba vodovodu už ukončená
- Výmena zadných dverí v školskej jedálni a údržba obkladu v kuchyni základnej školy
- Údržba stien a stropu v sále obecného úradu, výmena dlažby
- Rekonštrukcia pošty a materskej školy
- Zapájanie sa do výziev o NFP
- Uvítanie detí do života obce
Pán poslanec Tomáš Štofa navrhol do plánovaných investičných prác v budúcom roku
naplánovať rekonštrukciu prístupového chodníka k budove základnej školy, prípadne fasádu
základnej školy. Starostka obec podotkla, že rekonštrukciu fasády budovy základnej školy je
efektívnejšie riešiť cez požadované dotácie. Okrem toho upozornila na nízky počet žiakov
a skonštatovala, že v zmysle školského zákona najnižší počet žiakov v triede základnej školy
je 11 žiakov v triede prvého ročníka.
Bod č.14
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková
Overovatelia: Ing. Monika Demková
Lenka Andrejcová
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Mgr. Ľubica Č o r n e j o v á
starostka obce

